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Lampiran 1 

Lembar Penjelasan Penelitian 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa: 

Nama :  Nadya Lestari 

NIM :  20150320081 

Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan 

melakukan penelitian dengan judul “Eksplorasi Pengabaian Lansia Oleh Keluarga 

dalam Perspektif Islam di Pedukuhan Kalirandu”. Saya mengharapkan partisipasi 

Anda untuk bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan keluarga 

terhadap pengabaian lansia dalam perspektif Islam di Kalirandu. Penelitian ini 

akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (interview in-dept) yang akan 

dilakukan dalam waktu 45 – 60 menit. Saya akan menjamin kerahasiaan informasi 

yang Anda berikan dan informasi yang diberikan akan saya gunakan untuk 

kepentingan penelitian. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait 

penelitian, saya bersedia untuk memberikan penjelasan kepada Anda. 

Demikian penjelasan dari saya, atas perhatian dan kerjasamanya saya 

ucapkan terima kasih. Apabila Ibu/Bapak bersedia untuk menjadi partisipan, 

dimohon untuk menanda tangani di lembar persetujuan yang telah disediakan. 

 

Yogyakarta,   November 2018 

        Peneliti 

 

   Nadya Lestari 
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Lampiran 2 

Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Partisipan 

“EKSPLORASI PENGABAIAN LANSIA OLEH KELUARGA DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM DI PEDUKUHAN KALIRANDU” 

Setelah membaca dan memahami isi penjelasan pada lembar permohonan 

menjadi partisipan, saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama (Inisial) : 

Alamat  : 

Dengan ini saya menyatakan bahwa bersedia untuk menjadi partisipan 

dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Nadya Lestari mahasiswa dari 

Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian “Eksplorasi 

Pengabaian Lansia Oleh Keluarga dalam Perspektif Islam di Pedukuhan 

Kalirandu”. 

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani untuk dipergunakan dengan 

seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan pada keputusan ini 

dan saya merasa keberatan, maka saya akan mengajukan keputusan tersebut pada 

peneliti. 

Yogyakarta,   November 2018 

     Menyetujui 

 

            

(…..……………..) 
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Lampiran 3 

Panduan Wawancara 

 

Hari/ Tanggal   : 

Waktu    : 

Alamat    : 

Nama Partisipan (Inisial) : 

Jenis Kelamin   : 

Usia    : 

Hubungan dengan Lansia : 

Jumlah Anggota Keluarga : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   :     

 

Orientasi: 

Assalamu’alaikum wr wb, perkenalkan nama saya Nadya Lestari dari 

Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Sebelumnya, saya sangat berterimakasih kepada Bapak/Ibu karena telah bersedia 

untuk berdiskusi dengan saya selama 45 - 60 menit hari ini. Nanti saya akan 

mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Bapak/Ibu tentang pengabaian 

lansia, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian 

dari pengabaian. Pengabaian merupakan kegagalan dalam pemenuhan 

kebutuhan fisik dan mental pada lansia secara sengaja atau tidak disengaja, 

adapun dampak dari pengabaian berupa gangguan kesehatan mental, gangguan 

pola tidur, gangguan nutrisi, serta lansia merasa terisolasi. Dalam pertanyaan ini 

tidak ada jawaban benar atau salah,  Bapak/Ibu hanya perlu menjawab sesuai 

dengan apa yang diketahui dan dilakukan selama ini. Diskusi ini akan direkam 

dan data yang diperoleh hanya akan saya gunakan untuk proses penelitian. 

Selama proses penelitian, Bapak/Ibu diharapkan untuk tidak melakukan kegiatan 

lain yang mengharuskan Bapak/Ibu untuk meninggalkan proses wawancara agar 

Bapak/Ibu tetap fokus pada pertanyaan saya. Sebelum kita mulai apakah 

Kode Partisipan : 

 



 

 

5 
 

Bapak/Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, bisa kita 

mulai sekarang ya. 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pengabaian, terutama pengabaian 

pada lansia? 

2. Bagaimana dukungan yang telah diberikan selama ini oleh keluarga dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada lansia? 

3. Bagaimana kendala yang Bapak/Ibu hadapi ketika merawat orang tua yang 

sudah lansia? 

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala dalam merawat orang tua 

yang sudah lansia? 

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang peran keluarga dalam merawat 

orang tua yang sudah lansia di rumah? 

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pandangan Islam dalam merawat 

orang tua yang sudah lansia? 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 

 

 

 


